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EL TERRITORI



ELS MONTSECS
• El Montsec forma és la principal  l’alineació muntanyosa dels Pre‐

Pirineus,  amb uns 40  km de  longitud  1.677 m  de  cota màxima
(Tossal de les Torretes).

• No hi ha un Montsec, sinò tres montsecs: Estall, Ares i Rubies.

• El  Montsec Pallarés,  el  Montsec Noguerenc i  el  Montsec
Ribagorçà son territoris ecològicament diferenciables.

• El  seu origen  en  un  plegament encavalcat cap  al  nord,  la  seva
composició geològica i  la  seva orientació est‐oest,  son  factors
determinants de  la seva fisiografia i de  les seves característiques
ecològiques i hidrológiques.

• El nom de “Mont‐sec” ja diu molt de  la relació històrica entre el 
territori i l’aigua.



ELS MONTSECS



EL PAS DEL TEMPS                         (any 2009)
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EL PAS DEL TEMPS                       (any 1956)
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EL PAS DEL TEMPS (OBRES HIDRÀULIQUES)  



EMBASSAMENT DE CANELLES    (any 1956)
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EMBASSAMENT DE CANELLES    (any 2009)
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ELS RECURSOS HÍDRICS



ELS RECURSOS HÍDRICS
• Hi ha un cert gradient pluviomètric entre els vesants nord i sud, 

donat que  la  part nord queda  més sota  influencia  atlàntica
mentre que la sud ho fa sota la mediterranea.

• La precipitació mitjana anual es sitúa cap als 520 mm, al voltant
d’un 30% de  la qual dona  lloc a escolament superficial en forma 
de barrancs temporals.

• Si s’agafa l’espai conformat per la Vall d’Ager, els dos rius laterals
i les carenes muntanyoses al nord i sud, es genera una àrea d’uns
69  km de  perímetre i  uns 120  km2,  que  donaria lloc a  un 
escolament anual d’uns 18,7 hm3/any (4,9 l/s.km2).

• L’aprofitament tradicional de  l’aigua és mitjançant fonts i pous, 
el que fa que es tracti d’aigües dures (molt mineralitzades).



ELS RIUS I ELS EMBASSAMENTS
• Hi ha 3 grans embassaments al Montsec: Canelles a  la Noguera 

Ribagorçana, i Terradets i Camarasa a la Noguera Pallaresa.

• Hi ha  3  grans embassaments més vinculats amb els anteriors: 
Escales i Santa Anna, al riu Noguera Ribagorçana, i Sant Antoni al 
Noguera Pallaresa.

Embassament Superficie 
de conca

(km2)

Aportació
mitjana

(hm3/any)

Aportació
máxima 

(hm3/any)

Aportació
mínima 

(hm3/any)

Capacitat
màxima

(hm3)

Volum mitjà
(> 30 anys) 

(hm3)
Canelles 1.636 588,4 910,8 159,3 680 243,8
Terradets 2.524 1.095,8 1.871,4 386,9 23 21,5
Camarasa 2.825 1.176,9 1.857,2 396,1 113 87,5

Escales 731 524,4 773,6 320,4 158 85,1
Santa Anna 1.767 629,7 942,9 319,1 241 136,8



APORTACIONS  ALS EMBASSAMENTS



APORTACIONS ALS EMBASSAMENTS



NIVELLS DELS EMBASSAMENTS



QUALITAT DE L’AIGUA (Dades CHE)



QUALITAT DE L’AIGUA
(Dades CHE)

• Terradets:  poc profund,  barrejat,  terbol,  mesotrofic (per
terbolesa i poc Pt), aigües poc mineralitzades.

• Camarasa: profund, estratificable, mesotròfic (per poc Pt), aigües
poc mineralizades.

• Canelles:  profund,  estratificable, meso‐oligotròfic (per poc Pt), 
aigües mineralizades (carbonatades‐sulfatades‐càlciques).



GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA
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L’AIGUA ÉS MÉS QUE AIGUA
Aigua = Abastament hídric + Aliment + Manufactures + Energia + Oci

Aigua (control) = Benestar i qualitat de vida

Cal perdre benestar per estalviar aigua? 

No o si, però el que cal segur és no malbaratar aigua
(ni aliments, ni productes manufacturats, ni energia)

Aigua virtual

MESURA BÀSICA DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA
(INCLOSA LA VIRTUAL):

ESTALVIAR‐LA I FER‐NE UN ÚS EFICIENT.



LA GESTIÓ DE L’AIGUA NO DONA PER TOT
(Sense perjudicar res)

Abastament

Disponibilitat d’aigua a  casa,  regadius per la  producció d’aliments i  producció
d’energía excedentaria per invertir‐la en salut, benestar i temps lliure. Activitats
aquàtiques de lleure. I tot plegat preservant el medi ambient. Algú s’ho creu?
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Espai protegit de cua Navegació i pesca recreativa

“Rafting”

Qualitat de l’aigua

Demanda d’energia

Regadius

Abastament urbà

Control d’avingudes

Ús prioritari 

Resguards de primavera i tardor

Hidropuntes, nivell alt

Alta demanda a l’estiu

Nivell alt i estable en vacances (estiu)Nivell alt i estable tot l’any

Puntes a mida (estiu)

Gestió de l’embassament: Si es baixa el nivell a 
primavera per tenir resguard, es pot afectar als espais 
protegits, la navegació i la reproducció d’alguns peixos 
exòtics. Hi haurà menys salt hidroeléctric i menys 
reserva per a regadius. Però, i si ve una avinguda i no 
hi ha prou resguard?.

Si a l’estiu s’ha de mantenir el niveli alt i estable, no es 
podrà regar. L’aigua perd qualitat i caldrà emprar 
diferents tomes. No es pot fer rafting i no es pot abastir 
la demanda d’energia en les puntes.

Si s’ha de fer rafting, no es pot mantenir el nivell alt i 
estable a l’embassament. No es pot abastir la demanda 
d’energia i no es pot pescar. Regar es imposible.

Pesca de riu
Cabal estable i baix, 

aigua neta

Control aigua entrant, temps de 
residència, maneig de nivells i 

tomes 

Colmatació
Sortida d’aigües terboles, 

impacte ambiental riu avall, 
transport de sediments 

ELS EMBASSAMENTS NO DONEN PER TOT
(Incompatibilitats)



ELS EMBASSAMENTS DEL MONTSEC
(Usos significatius)



VALOR/ASPECTE PETJADA HÍDRICA BE/SERVEI HÍDRIC
Aportació natural

2.800 hm3

4,2 hm3 obres hidràuliques
85 hm3 Δ Evaporació

2.120 hm3 d’embassament
1.290 hm3 de regadiu

30 + 40 hm3 abastament urbà + industrial
Ocupació espacial
11.700 Km2 conca

3.930 Km lleres

120 km2 superficie ocupada
72,7 km2 làmina d’aigua
990 km lleres regulades

4.000 persones desplaçadas

1.700 km2 de regadiu
48,7 km2 làmina aigua per usos recreatius
990 km lleres ± protegides d’avingudes

“N” km llera habilitats per usos recreatius
Demanda d’energia

a España
280.000 GWh/any

2.900 hm3 x 5 cops
Eficiència del 95%

2.900 Gwh/any de qualitat de vida
670 x 103 Tn petroli ó 957 x 103 Tn carbó
744 x 106 m3 gas natural ó 75 Tn Urani

Biodiversitat i canvi
climàtic

990 Km de lleres regulades
145 km de riberes inundades

27 tipus d’espais “naturals” protegits
Consolidació de boscos de ribera

Reducció 1.900-2.900 x 103 Tn CO2

BALANÇ AMBIENTAL DELS EMBASSAMENTS
(Conca catalana del Segre)
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EL CAMI CAP A LA GESTIÓ SOSTENIBLE

Gestió
sostenible

Situació
actual Primers passos

Agricultura
Urbanisme
Industria

Demografía

Plans de gestió
d’embassaments

Coordinació i 
optimizació de 

funcions

1.- No hi ha un patró comú d’explotació

2.- Hi ha usos manifestament incompatibles

3.- Els embassments no son unitats d’explotació independents

Usos del 
Territorio

Estalvi i ús eficient dels
recursos hídrics

Regles de joc

Informe BBVA (Octubre de 2007)
L’aigua és un be escadusser (82%)

No estelviaven aigua (56%)
No aceptaven restriccions (53%)

S’oposaven a un augment del preu (62%)

Educació ambiental
Desgravacions fiscals
Modernització d’obres
Reutilització/Depuració

Reformulació social 
del terme “aigua”

Desterrament
de dogmes

Aigua
Aliments

Productes
Energia

Informació
Cuantificació
Posibilisme
Coherència

Multisectorialitat



(opinió personal):

(1) Amb una ordenació del territori que adapti l’ús al recurs i no a l’inrevès.

(2) Amb un canvi en els hàbits sociales que afavoreixi un plantejament 
realista en la planificació hidrològica, amb prioritats d’usos de l’aigua 
flexibles segons el cas, que explori totes les possibilitats de 
compatibilització d’úsos i que desterri les exigències de gestió
imposibles, si pot ser, des del mateix moment en el que es plantejen.

EL DESIG COMÚ:
Tenir rius vius.

LA REALITAT (TAMBÉ BASTANT COMÚ):
Els recursos naturals (l’aigua) son finits en quantitat i/o en capacitat de 
regeneració.

Cada cop som més, vivim més temps i gastem més recursos.

CONCLUSIÓ:
S’ha de sortir del somni (o del parany) el més aviat possible... ¿Cóm?



ELS RIUS QUE VAN ALS EMBASSAMENTS

Son de tots...     O de ningú?”


